
Radošuma pielietojums iedzīvotāju 
aktīvas līdzdalības veicināšanā  

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 

administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  
 

Šī lekcija un prezentācija ir veidotas ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. 

Par šīs lekcijas un prezentācijas saturu atbild Vita Brakovska un biedrība "Kultūras projektu 

koordinācijas centrs" 

 



Divos vārdos.. 



 



Bikses priekam 
Agnese Kalniņa, priekabikses.blogspot.com 



Patiesība par radošumu 

 Homo sapiens raksturīgākā 
īpašība 

 

 Radošums piemīt visiem, tikai 
tiek apspiests ar pašu cilvēku 
uzskatiem (Michael Ray) 

 

 Iekšējais cenzors – galvenais 
cilvēka pašcieņas grāvējs 
(Michael Ray) 

 

 Radošums ir dzīvesveids. 



Kā iedzīvotājiem praktiski kļūt radošiem? 

“Pārsteidz mani!” 

A. Brodoviča (Harper's Bazaar) 
padoms Ričardam Avedonam 

(izcilam fotogrāfam) 

“... un viss, ko tu darīsi, būs 
radošs!” 



Nekad nešaubies, ka neliela 
grupa citādi domājošo var 

mainīt pasauli. Patiesība 
tikai tā arī notiek. 

 

Margareta Mīda 

Amerikāņu antropoloģe 



Inovācijas kultūra ir vide un sabiedrība, kurā radošas idejas un 
radoši domājoši cilvēki ir norma, nevis izņēmums. 



Radošuma “ienaidnieki” 

 Bailes par savu tēlu uz pārējo fona 

 Ļaušanās kopējai “straumei” 

 Hierarhija, nopietnība 

 Paļaušanās tikai uz pieredzi 

 “nav mana darīšana” 

 “Lai tie trakie skrien” 

 “Cilvēki mēdz uzvesties kā blusas” 

http://www.youtube.com/watch?v=oseMu9ghsm8


Inga Priedīte 
(www.zib.lv)  

Satiksmes un kājāmgājēja drošībai -  
adījumi ar atstarojošo pavedienu 

http://www.zib.lv/


6 soļi ilgtspējai  

sabiedrības līdzdarbībai 

1. FORMULĒJUMS vērtību & pašas aktivitātes 
piedāvājumam  

2. KOMANDA – “viedā” partnerība ar iedzīvotājiem 

3. RESURSI – “biznesa” modelis 

4. “VESELĪGAS AMBĪCIJAS” – pievilcīga vīzija 

5. MŪSDIENĪGA publicitāte 

6. SPĒJA MAINĪTIES – “Kill Your darlings!” 



Kāpēc cilvēki piekrīt kaut ko darīt I 

1. Lai pelnītu naudu 

2. Lai iegūtu laiku 

3. Lai būtu ērtāk 

4. Lai gūtu vairāk varas 

5. Lai nosargātu savu īpašumu 

6. Lai būtu stilīgs 

7. Lai izvairītos no kritikas 

8. Lai izmantotu izdevības 

9. Lai nosargātu savu labo slavu 

10. Lai vairotu drošību 

Ne tikai FINansiālā, 
bet arī EMOcionālā 

motivācija! 



Kāpēc cilvēki piekrīt kaut ko darīt II 

11. Lai ietaupītu naudu 

12. Lai ietaupītu laiku 

13. Lai būtu populārāks 

14. Lai iegūtu atzinību 

15. Lai gūtu vairāk baudas 

16. Lai būtu kā citi, kurus respektē 

17. Lai izvairītos no konflikta 

18. Lai vairotu individualitāti 

19. Lai gūtu kontroli 

20. Lai viņus pieņemtu 



Tumšais restorāns (Berlīne) 

www.unsicht-bar-berlin.de  



Cafe Olive (www.cafeolive.lv) 



 



Magic Sand Riga (AB dambis) 



Klusums kā vērtība 

 www.elijasnams.lv  



Uzņēmums PUZURS.lv 

 Rada PUZURU kā interjera 
elementu 

 kultūras mantojums + 
radošums + tradicionāli 
puzura izveides materiāli 
(smilgas, niedres), kā arī 
plānoti alternatīvi (metāls, 
kartons) 

 

Darba autore – Indra Kadaka 

Darba autore – Indra Kadaka 



 Uzņēmējspēju 

 Finanšu 

 Administratīvā 

 Mārketinga 

 Komunikāciju 

20 

Kādas kompetences nepieciešamas 
sekmīgai projekta attīstībai? 

 Idejiskā/ saturiskā 

(tehnoloģiskā) 

 Radošās partnerības 

 Starpnozaru 
komunikācijas 

Citas projekta attīstībai nepieciešamās kompetences? 
Vai tās visas var būt vienam cilvēkam??? 
Kuras no tām piemīt TEV? 



“Karstās ziņas” 

Gudrākais nestrādā mūsu organizācijā.  

Viņš strādā ārpus mūsu organizācijas un mūsu 
atbildība ir izveidot tiltu un partnerību 

konkurētspējas stiprināšanai! 

(Marcus Romer  

Pilotu Teātra mākslinieciskais vadītājs) 



“Komandas spēks” 

Achtung Baby! 
www.ineseparkova.lv 

tekstils + elektronika + IT 



“Zelta” komandas kodols 

I – idejas cilvēks – ideju ģenerators 

 

A – administrators – “birokrāts, 
papīrmīlis” 

 

U – uzņēmējs – “spridzinātājs” un 
stratēģis 

 

S – saliedētājs – “dvēseļu gans”, 
“mamma” 



“Garās astes” – “man ir viss” 

“Atsaistīti” – vienam nevajag darīt visu 

“Bezmaksas” – “lucky guys” 

Vairāku pušu platformas – tīklošanās kultūra 

“Atvērtais” – “proudly found elsewhere” 

XXI gadsimta biznesa modeļi 

http://www.google.com/imgres?q=lego+long+tail&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=s3PezZujvNpLxM:&imgrefurl=http://atypicaljoe.com/index.php/site/comments/legos_long_tail/&docid=FrQzhCrkeTt37M&itg=1&imgurl=http://www.atypicaljoe.com/archives/images/deathstar-thumb.jpg&w=163&h=169&ei=FXepTozLGM_tOfae1B0&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=163&dur=4241&hovh=135&hovw=130&tx=160&ty=126&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=105&tbnw=101&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.com/imgres?q=lego+long+tail&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=s3PezZujvNpLxM:&imgrefurl=http://atypicaljoe.com/index.php/site/comments/legos_long_tail/&docid=FrQzhCrkeTt37M&itg=1&imgurl=http://www.atypicaljoe.com/archives/images/deathstar-thumb.jpg&w=163&h=169&ei=FXepTozLGM_tOfae1B0&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=163&dur=4241&hovh=135&hovw=130&tx=160&ty=126&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=105&tbnw=101&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.com/imgres?q=amazon.com&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=sK54FwL7xw4MTM:&imgrefurl=http://www.gamevision.lv/%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1200%25253A22-augusta-gamevision-notikumu-apskats%26Itemid%3D30&docid=tQYI6YzrrxufHM&imgurl=http://www.gamevision.lv/images/stories/Bildes_jaunumiem/A/amazon_crave.jpg&w=350&h=300&ei=-XepTsHiMcWUOvbwgBY&zoom=1&iact=hc&vpx=268&vpy=103&dur=1979&hovh=208&hovw=243&tx=240&ty=220&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=106&tbnw=145&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.com/imgres?q=bite&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=QIiUqgHmOqXuYM:&imgrefurl=http://zparks.lv/lat/jaunumi/mobilie_sakari/%3Fdoc%3D5742&docid=SFnv6YCBiN2u7M&imgurl=http://zparks.lv/images/text/Bite_logo_LV_new.jpg&w=1560&h=1560&ei=YHipTr-lHM_tOfae1B0&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=86&dur=1812&hovh=224&hovw=224&tx=235&ty=215&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=85&tbnw=83&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.com/imgres?q=draugiem.lv&start=8&num=10&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=QlEl6b18Yz64-M:&imgrefurl=http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%25C4%2593ls:Draugiem.lv_logo.png&docid=XglTI8I6jKdCtM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/1/10/Draugiem.lv_logo.png&w=1024&h=575&ei=YHOpTvaUFM2cOrrdyAk&zoom=1&iact=hc&vpx=153&vpy=143&dur=1730&hovh=168&hovw=300&tx=262&ty=184&sig=110449587925226618617&sqi=2&page=2&tbnh=65&tbnw=115&ndsp=11&ved=1t:429,r:1,s:8
http://www.google.com/imgres?q=apple&num=10&um=1&hl=lv&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=jpwbVi42K7WRSM:&imgrefurl=http://www.boot.lv/interesanti/apple-iespejams-gatavo-ierices-ar-ieliektu-stiklu&docid=fT3zrWloz8wpNM&imgurl=http://www.boot.lv/wp-content/uploads/2011/09/apple-logo-1.jpg&w=450&h=370&ei=uoCpToWDMsWUOvbwgBY&zoom=1&iact=hc&vpx=569&vpy=106&dur=1906&hovh=204&hovw=248&tx=258&ty=208&sig=110449587925226618617&sqi=2&page=1&tbnh=84&tbnw=95&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:0
http://www.google.com/imgres?q=facebook&num=10&um=1&hl=lv&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=_sLQBakY-_19IM:&imgrefurl=http://socialmediadaily.com.au/run-competition-facebook-the-legit-way/&docid=x6wTuBwz-o4zqM&imgurl=http://socialmediadaily.com.au/wp-content/woo_custom/299-facebook.jpg&w=600&h=400&ei=IYGpTonYLo-dOsaG6Bk&zoom=1&iact=hc&vpx=541&vpy=128&dur=2284&hovh=183&hovw=275&tx=287&ty=190&sig=110449587925226618617&sqi=2&page=1&tbnh=78&tbnw=116&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.com/imgres?q=lego&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=zcF8CDbCUL_WtM:&imgrefurl=http://www.mathiaspoulsen.com/tag/lego/&docid=nJ71Ch4oh_vxRM&imgurl=http://www.mathiaspoulsen.com/wp-content/uploads/2011/09/lego.png&w=510&h=510&ei=WXepTrPwIJHtOfjR_SA&zoom=1&iact=hc&vpx=74&vpy=64&dur=1647&hovh=225&hovw=225&tx=214&ty=237&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=92&tbnw=92&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.com/imgres?q=procter+%26+gamble&um=1&hl=lv&sa=N&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=DrQpFdRnGHHqtM:&imgrefurl=http://newsletter.leoburnett.lv/index.php%3Fmonth%3D4%26page%3D3%26article%3D78&docid=17uqxFJWM6gdgM&imgurl=http://newsletter.leoburnett.lv/uploads/P%2526G_Vol4.bmp&w=448&h=269&ei=8nypTp_TA8ToOYHK_Q0&zoom=1&iact=hc&vpx=136&vpy=141&dur=1459&hovh=174&hovw=290&tx=301&ty=175&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=102&tbnw=108&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0


SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA = 
perspektīvs XXI gadsimta  
uzņēmējdarbības modelis reģionos 

Radošums + NVO + UD   

= 

Sociālā uzņēmējdarbība  

uzņēmējdarbība, kur sabalansēti 
sociālie un biznesa mērķi, risinot 

globālos izaicinājumus  



Wooly World  

Sociāls bizness – sabiedrības 

vienlīdzības radīšana un cieņa 

vienam pret otru, ieguldot 

idejas, prasmes un lielu darbu.  

 

Wooly World mīksto dzīvnieciņu 

darināšanā iesaistīti cilvēki ar 

īpašām vajadzībām no Liepājas 

Neredzīgo biedrības. 

 

www.woolyworld.lv  

http://www.woolyworld.lv/


“Mūsu misija ir 

veicināt sociālo 

vērtību izpratni, 

pozitīvas 

sociālās 

izmaiņas, vides 

saudzēšanu, kā 

arī būt par 

sabiedrības 

izvēlētu 

starpnieku 



 Sociāla kompānija MAMMU 
rada darba vietas māmiņām, 
kurām jāapvieno iztikas 
pelnīšana ar bērna 
audzināšanu 

 

www.mammu.lv 

 

Sociāls modes zīmols MAMMU 

http://www.mammu.lv/


Sasniegt savus mēŗkus  
ar “Plānošanas riteni” 

KUR es vēlos 
nokļūt? (vīzija) 

Vai esmu šeit 
nokļuvis? 

(novērtējums) 

Kur ES esmu un 
kāpēc? (misija) 

KĀ es tur 
nokļūšu? 

(stratēģija) 



Vīzija atspoguļo, kā mēs  
sevi/ projektu redzam nākotnē  

Latvenergo koncerns būs viens no klientu primāri izvēlētajiem 
kvalitatīvu energoapgādes pakalpojumu un inovatīvu risinājumu 
sniedzējiem Baltijā. 

 
LMT saglabās un nostiprinās savu vadošo pozīciju Latvijas 
mobilo telekomunikāciju tirgū, balstoties uz jauninājumiem, 
iniciatīvu un radošu garu. 

 
Mēs attīstāmies kā saldumu ražošanas, mārketinga un 
pārdošanas kompānija Eiropā. (Laima) 



Platformas radošā gara  
iesaistei projektā 

“Sociālo inovatoru klubs” 

Talants3 

Garage 48 

Birojnīca 



Žurnāla “Ir” mārketinga  
mazbudžeta kampaņas 

Voldemārs Dūdums 

 

 Reklāmā kopš 2002 

 Miami Art School 

 Reklāmā nav formulas 

 Ideja = emocijas x funkcija 

 Funkcija = problēmas 
risinājums 

 



 

Balsot ar šķirotiem atkritumiem 
Voting & Recycling 



Esam radījuši ziepes, kas liek 
bērniem mazgāt rokas 



“Jumal on lätlane” 

Galveno balvu par inovatīvāko risinājumu 2011.gadā 
vides rekāmas konkursā "Reklāmzaurs" 

http://www.youtube.com/watch?v=7pS3NnOCvK0  

http://www.youtube.com/watch?v=7pS3NnOCvK0


Sārnates zīlītes 

Latviešu zīlītes bija redzamas arī ASV populārākajā 
rīta ziņu programmā - televīzijas kanāla NBC 

raidījumā Today Show 

https://vimeo.com/23059748  

https://vimeo.com/23059748


Vestards Šimkus un skolu zvani 

“Ir” apsveikums 1.septembrī – pārraidīts arī TV3 

https://vimeo.com/48650386  

https://vimeo.com/48650386


V.Dūduma atziņas 

 domājiet kā bērni, jo bērni nemīl garlaicību 

 ja ideja liekas kaut kur redzēta – tā arī ir! 

 labu ideju var pateikt vienā teikumā 

 dzīvojiet šodienā, vai – vēl labāk – rītdienā! 

 vai par šo rakstīs avīzēs? (un avīzes nemīl rakstīt par 

reklāmu) 

 nevienam neinteresē tas, ko tu gribi teikt. tāpēc saki to, ko 

viņi negaida 

 Riskē & ej uz priekšu! 



KIWIE ielu mākslas festivāls 

https://vimeo.com/52465665  

https://vimeo.com/52465665

